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INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύµβολο X.A.: ΛΥΚ) 

Αποτελέσµατα  A’ Τριµήνου 2010 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα 31 Μαΐου 

2010, µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και 

περιλαµβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (µέχρι 14/1/2010), LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., TERRANE 

LTD (µε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) και SAGIME GMBH (µε ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις). 

 

Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά το Α’ Τρίµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 23,7 εκατ., έναντι € 26,4 

εκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009, παρουσιάζοντας µείωση κατά 10,4%. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µείωση των πωλήσεων της µητρικής εταιρείας INFORM Π. 

ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και δευτερευόντως στην µείωση των πωλήσεων της θυγατρικής στη Ρουµανία, 

επηρεασµένες από την αρνητική συγκυρία των χωρών, ενώ οι πωλήσεις της θυγατρικής στην 

Αυστρία παρέµειναν στα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

 

Πιο συγκεκριµένα οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε, παρουσίασαν 

µείωση κατά 9,4% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009 και ανήλθαν σε  € 7,6 εκατ. 

έναντι € 8,4 εκατ. Οι πωλήσεις της θυγατρικής µας στην Ρουµανία παρουσίασαν µείωση κατά 

8,9% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009 και ανήλθαν σε € 5,1 εκατ. έναντι € 5,7 

εκατ. . Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής µας στην Αυστρία ανήλθαν σε € 12 εκατ. έναντι  € 12,3 

εκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009, παρουσιάζοντας οριακή µείωση κατά 2,7%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου υποχώρησαν κατά 21,9% και έφθασαν τα € 3,2 εκατ. 

έναντι € 4 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Η αρνητική αυτή διαφορά  των € 0,8 εκατ. 

οφείλεται κυρίως στο ότι τα αποτελέσµατα του Α’ τριµήνου του 2009 ήταν ενισχυµένα από 

επιχορηγήσεις έρευνας που δόθηκαν στην Αυστριακή θυγατρική. Χωρίς το γεγονός αυτό, τα 



 

οφέλη που προέκυψαν από το πρόγραµµα µείωσης των λειτουργικών δαπανών που 

εφαρµόστηκε σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου, απορρόφησαν πλήρως τη µείωση των 

πωλήσεων.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 1,2 εκατ. το 

αντίστοιχο τρίµηνο του 2009, µειωµένα κατά 11,2% σε αντιστοιχία µε την µείωση των 

πωλήσεων λόγω της σηµαντικής αύξησης της ρευστότητας και µείωσης των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων του Οµίλου.  

 

Οι ταµειακές ροές του Οµίλου παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση. Οι ταµειακές ροές του 

Οµίλου στο Α’ Τρίµηνο του 2010 έφθασαν τα € 4,4 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2009, τα δε ταµειακά διαθέσιµα  έφθασαν τα € 24,8 εκατ. έναντι € 20,1 εκατ. 

ενισχύοντας ουσιαστικά την ταµειακή ρευστότητα του  Οµίλου. 

 

Όπως δήλωσε ο κος Παύλος Τρυποσκιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, « δεδοµένης της 

γενικότερης αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας τα αποτελέσµατα του Οµίλου είναι 

ικανοποιητικά, η δε ρευστότητα του Οµίλου ενισχύθηκε σηµαντικά κατά το Α’ Τρίµηνο του 

2010.  Εκτιµούµε, ότι η σταθεροποίηση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά και η σταδιακή 

ανάκαµψη των πωλήσεων στις άλλες αγορές που δραστηριοποιούµεθα, σε συνδυασµό µε την 

περαιτέρω µείωση των λειτουργικών δαπανών θα ενισχύσουν την κερδοφορία και την 

ρευστότητα του Οµίλου.» 

 

Σχετικά µε την Inform Λύκος (www.lykos.gr)  

H Inform Λύκος ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994 

και σήµερα αποτελείται από πέντε εταιρίες µε ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη στο χώρο του Information Management & Business Communication. 

∆ραστηριοποιείται διεθνώς στην ανάπτυξη, κατασκευή και προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών 

για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιους Οργανισµούς και Αλυσίδες Λιανικού Εµπορίου 

κατέχοντας διεθνείς πιστοποιήσεις από Visa, MasterCard & Diners. Πρωταγωνιστεί στον χώρο 

της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωµένων 

καρτών και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και 

εµφακέλωσης λογαριασµών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασµών και διαχείρισης 

εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιο Τοµέα και Βιοµηχανικές /Εµπορικές 

εταιρείες. Ο Όµιλος Inform Λύκος απασχολεί σήµερα περίπου 930 εργαζοµένους. 


